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До (назва) суду
адреса:
Позивач: (П.І.Б.),
адреса:_______________________
РНОК ________________________
тел.: _________________________
e-mail: _______________________
Відповідач: (П.І.Б.)
адреса:_________________________
РНОК _________________________
тел.: ___________________________
e-mail: _________________________
ПОЗОВНА ЗАЯВА
про визнання права власності в порядку спадкування
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(Число, місяць, рік) у віці (років) помер мій чоловік (П.І.Б.), який був
зареєстрований та проживав за адресою:_________
Після його смерті я звернулась до (назва) нотаріальної контори і на
підставі моєї заяви була заведена спадкова справа.
Я як спадкоємець за законом звернулась до (назва) нотаріальної
контори для завершення процедури оформлення спадщини на житловий
будинок, який знаходиться за адресою: __________.
Розглянувши подані мною документи та мотивуючи тією обставиною,
що покійний (П.І.Б.) за життя не зареєстрував право власності на будинок у
порушення частини другої ст. 331 Цивільного кодексу України (далі ‒ ЦК
України), а відповідно до частини 11 ст. 346 цього Кодексу право власності
припиняється у зв’язку зі смертю власника, нотаріус відмовив у видачі
свідоцтва про право на спадщину за законом з огляду на відсутність
правовстановлюючого документа.
Таким чином, я не можу реалізувати своє право власності, що виникає
на підставі спадкування за законом на житловий будинок, який знаходиться
за адресою: ___________.
Моє право на будинок підтверджується Договором купівлі-продажу
будинку від (число, місяць, рік), що був укладений мною у шлюбі з
померлим; технічним паспортом на житловий будинок №___ (адреса);
свідоцтвом про одруження від (число, місяць, рік).
Відповідно до ст. 1220 ЦК України спадщина відкривається внаслідок
смерті особи.
Згідно зі ст. 1216 ЦК України спадкуванням є перехід прав та
обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до
інших осіб (спадкоємців).
Відповідно до ст.ст. 1218, 1220 ЦК України до складу спадщини
входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент
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відкриття спадщини, тобто на момент смерті спадкодавця, і не припинилися
внаслідок його смерті.

